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Inleiding
De gemeente Arnhem wil het Roermondsplein en zijn omgeving herinrichten. Het
hart van deze locatie wordt gevormd door de Blauwe Golven, een omvangrijk omgevingskunstwerk. Met het Schetsontwerp plus Blauwe Golven zijn de grote lijnen bepaald. Het voorliggende voorlopig ontwerp plus geeft een volgende stap, een nadere
uitwerking van de herinrichting.
Aanleiding
De gemeente Arnhem wil het Roermondsplein en zijn omgeving herinrichten.
Directe aanleiding hiervoor waren de eerdere herinrichting van de
wegenstructuur op het plein maar ook het idee van een Creatieve Corridor, een
verbinding van de binnenstad met Museum Arnhem.
Bij de planvorming zijn de midden in dit gebied gelegen Blauwe Golven het
middelpunt van een stadsdebat geworden: moet het plein groen worden of moet
het omgevingskunstwerk blijven? Middels een motie heeft de gemeenteraad
gekozen voor behoud. In het eerste kwartaal van 2020 is er een Schetsontwerp
plus opgesteld. Dit ontwerp is een ruimtelijke vertaling van de motie
Uitvoeringsplan Blauwe Golven. Gedurende het traject van het schetsontwerp
hebben Open Bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze input van omwonenden,
betrokkenen en geïnteresseerden is in het ontwerp verwerkt.
Opgave
Het Schetsontwerp plus heeft de grote lijn voor de herinrichting uitgezet.
De opgave voor het voorlopig ontwerp is om deze koers, met het oog op de
realisatie, uit te werken. Het gaat daarbij om uitwerking van o.a. maatvoering,
detaillering, materiaalkeuze en deelaspecten.
De plus die bij beide ontwerpen wordt aangegeven betreft het kunstwerk de
Blauwe Golven. In beide ontwerpen is daar bijzonder aandacht voor. Gekozen
is om voor het werk voor de Blauwe Golven steeds een stap voor te laten lopen:
het schetsontwerp bevat voor de Blauwe Golven een voorlopig ontwerp, dit
voorlopig ontwerp bevat voor de Blauwe Golven een definitief ontwerp.

Status
Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen onder begeleiding van een projectgroep
vanuit de gemeente Arnhem. In de projectgroep zijn alle, bij de herinrichting
betrokken, disciplines vertegenwoordigd. In werkateliers heeft uitwisseling
en afstemming van ideeën plaatsgevonden met P. Struycken, auteur van het
kunstwerk, en Iris Dijkstra van Atelier Lek die het lichtplan verzorgt. Gedurende
het traject is het concept ontwerp in een Open Bijeenkomsten gepresenteerd aan
omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden. Het Kwaliteitsteam Zuidelijke
Binnenstad heeft advies gegeven over het plan.
Leeswijzer
Deze rapportage bestaat uit vier delen. Wie geïnteresseerd is in hetgeen vooraf
ging kan dit vinden in deel 1. Hierin wordt iets van de historie van het kunstwerk
belicht en het schetsontwerp gepresenteerd. Deel 2, het Voorlopig Inrichtingsplan,
schetst de gevraagde uitwerking van het ontwerp en gaat daarbij in op de
verschillende onderdelen binnen. De uitwerking van verschillende aspecten van
het plan als parkeren, groen etc. kunt u vinden in deel 3, Deelaspecten. Tot slot
geeft deel 4, Uitwerkingen, de benodigde details en gaat het in op materiaalkeuze,
meubilair etc.
Het volledige voorlopige ontwerp bestaat uit dit boek, als toelichting en met
de benodigde overzichten, en een set van digitale tekeningen met plankaart,
doorsneden en details..

opening Blauwe Golven | 1977

BLAUWE GOLVEN
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Plangebied en schetsontwerp
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BLAUWE GOLVEN
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Plangebied & Historie

locatie
Huidige situatie
Het projectgebied ligt tussen de Rijnkade, de Boterdijk, de Oude Kraan en het
Roermondsplein. De locatie grenst direct aan de binnenstad van Arnhem.
Blauwe Golven is de naam van het omgevingskunstwerk midden in de locatie. Dit
kunstwerk wordt doorsneden door de zware infrastructuur van op- en afrit van
de Nelson Mandelabrug. In de loop der tijd hebben er een aantal aanpassingen aan
de locatie plaatsgevonden, waarvan de laatste een forse wijziging van het beloop
van de wegenstructuur was.
Uitgangspunt
Het behoud van kunstwerk Blauwe Golven vormt de basis voor het ontwerp.
Dit is vastgelegd in een motie van de gemeenteraad met uitgangspunten
voor de herinrichting. Bij de herinrichting dient volgens de motie een forse
parkeeropgave ingepast te worden. Het oorspronkelijke kunstwerk is wel
ontworpen als parkeerplaats, de idee daarbij was echter een vrij veld. Inmiddels
vormt het binnen de stad een belangrijke locatie en is het aantal parkeerplaatsen
en de druk veel groter. Uitgangspunt in de motie is Optie B2 uit een eerder
onderzoek (p.39 Creatieve Corridor, Roermondsplein en omgeving, Buro
Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur, 26.09.2018).
De Blauwe Golven en zeker de herinrichtingsopgave valt echter niet los te zien
van de randen van het gebied, te weten de Oude Kraan, het Roermondsplein en
de Rijnkade. Een herinrichting van de Rijnkade is aanstaande, uitgangspunt is de
inpassing van een skatevoorziening en een belangrijke ambitie in de stad is de
realisatie van een Creative corridor vanaf Focus via Rozet over de Oude Kraan
naar Artez en uiteindelijk het vernieuwde Museum Arnhem.

Blauwe Golven
Ontwerp
Het kunstwerk Blauwe Golven is in de jaren ‘70 ontworpen en in 1977
gerealiseerd in combinatie met de aanleg van de omvangrijke infrastructuur voor
de, toen, nieuwe Roermondspleinbrug. Het kunstwerk ligt op de locatie waar
eens de haven van Arnhem en ook de voormalige scheepsbrug hun plek hadden.
Het ontwerp van het kunstwerk is van P. Struycken.
Blauwe Golven bestaat uit een weids, met betonstenen verhard, zacht
glooiend veld met een regelmatig patroon van blauwwitte banen. In de oksel
van de verkeersbeweging ligt een grote fontein. Blauwe Golven behoort tot
de 100 sleutelwerken van naoorlogse kunst in de openbare ruimte (blad BKinformatie, mrt 2020). Het is, voor zover bekend, het meest omvangrijke
‘omgevingskunstwerk’.

Roermondspleinsbrug in aanleg | 1975-1976

Uitvoering
De golven zijn circa 0,8m hoog zodat er door allerlei voertuigen op geparkeerd
kan worden. De banen zijn even breed. De witte banen zijn strek, de blauwe
halfsteens gestraat. Het blauw heeft om en nabij de originele kleur behouden.
Ingrepen
In het recente verleden is er een nieuw beloop gekomen van de verkeersroutes
op het plein (Revisie Roermondsplein). Er zijn rijbanen opgeheven, verplaatst
en verbreed hetgeen ook zijn invloed heeft gehad op het kunstwerk. Er zijn
beschadigingen aan het originele bestratingsmateriaal ontstaan. Aanvulling van
de bestrating is gedaan in een ‘willekeurige’ blauwe kleur, met kleurcontrast tot
gevolg. Tegelijk is de parkeerdruk op het veld enorm toegenomen ten opzichte
van de jaren ‘70. Om het parkeren te reguleren zijn oranje markeringen op de
bestrating aangebracht die niet passen met het patroon. Tot slot is in de loop der
jaren bezuinigd op het onderhoud waardoor delen van het kunstwerk vervuild
ogen.

skateboarden op Blauwe Golven | 1979 Gerth van Roden

Bestrating kunstwerk
In opdracht van de gemeente Arnhem is, in het verlengde van de motie, een
rapportage verhardingsonderzoek opgesteld door Wegen Advies Bureau
B.V. (dec. 2019) naar de toestand van de originele betonstraatstenen van het
kunstwerk Blauwe Golven. De rapportage stelt dat meer dan 20% is beschadigd.
Volgens de aangenomen motie betekent dit dat overwogen moet worden alle
stenen te vervangen in eenzelfde kwaliteit. Bij het Schetsontwerp is daartoe ook
besloten.

Blauwe Golven gekraakt | 1978
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luchtfoto Cyclomedia, 2019

Blauwe Golven - P. Struycken
In opdracht van gemeente Arnhem ontwierp P. Struycken eind jaren 1970 aan het
Roermondsplein een omgevingskunstwerk in aanvulling op zijn vormgeving van
de Rijnkade.
Concept
Het geheel is ontworpen als parkeerveld. Omdat het Roermondsplein en
de Nieuwe Rijnbrug (later Nelson Mandelabrug) nog in aanleg waren en de
afwikkeling van de brug nog niet precies bepaald, bedacht Struycken één groot
gebaar tegenover dit enorme infrastructurele geweld. Eén aaneengesloten
blauwwit golvend veld als verwijzing naar het water en wat de kolommen
omspoelt. De golving is bedoeld als verbindende vormgeving voor de losse stukken
terrein die na aanleg van de doorsnijdende wegen resteren. De maat van de
golven en de blauwwitte banen dient als schaalelement in de overgang tussen de
overmaat van de brug en de gebouwde omgeving.
Het grafische patroon van blauwe en witte banen trekt de blik onder de portalen
van de brug door en zorgt, wanneer er niet geparkeerd wordt, voor een plastisch
verschuivend beeld, in plaats van uitzicht op een verlaten parkeerterrein.

Om het hoofd te kunnen bieden aan iedere belasting van auto’s en intensief
rijden en parkeren en regelmatige schoonmaak, werd besloten tot een solide
stabilisatie van de ondergrond met zand en cement.
De blauwe en witte slijtlaag van de stenen is jarenlang beproefd bij het stoplicht
op de Apeldoornse weg om achteruitgang van de stenen, hun kleurechtheid en
bestendigheid tegen vervuiling te testen. In een regelmatige schoonmaak was
voorzien en begroot, met bezemwagens met zachte borstels.

maquette Blauwe Golven | Gemeentearchief Arnhem

Toen in 2017 enkele blauwe stenen werden doorgebroken werd een dikke
pigmentlaag zichtbaar en ook de originele kleurstelling. De kleur van deze
onderzochte stenen was nagenoeg behouden gebleven na ruim 40 jaar in het
veld.

Op het veld zou zonder vaste indeling geparkeerd worden, net als vóór die tijd
op het sinds de oorlog braakliggend terrein aan de Oude Kraan. Uit testen bleek
dat met een maximale golfhoogte van 80 cm het voor alle voertuigen mogelijk is,
met uitzondering van een vijfdeurs limousine, om over de golven te rijden en te
parkeren.
Landschappelijke inpassing
De randen van het kunstwerk waren groen gedacht, met hoog opgekroonde
bomen (platanen) voor een vrije blik. Landschapsarchitect Bob van der Vliet
ontwierp de hagen op de taluds van de brughoofden als passtukken.
Hij bedacht ook, met instemming van P. Struycken, de omvangrijke fontein als
een feestelijke aanvulling op het veld. Jaren na het gereedkomen van het project
werd Van der Vliet gevraagd om de landschappelijke omkadering te versterken
waarvoor hij arrangementen van lage muurtjes bedacht.

Blauwe Golven met fontein & publiek 1978 | Gelders Archief

Uitvoering
Voordat de bestrating is aangelegd, is deze nauwkeurig uitgewerkt door de
ingenieurs van de gemeente Arnhem en ook getest. In Elst werd een proefveld
aangelegd om de aansluiting van hellingen en doorsnijdingen met de blauwe en
witte klinkers te beoordelen. De dubbel gekromde vlakken van de afrondingen
vormden, na te zijn uitgezocht, een stratenmakers meesterwerk.
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originele ontwerptekening - P. Struycken

Meervoudige opgave

Hoofdlijnen schetsontwerp

de uitdaging
De iconische, dansende blauwe en witte lijnen blijven het hart van het
Roermondsplein kleuren. Met die keuze van de gemeenteraad is een belangrijke
knoop bij de herinrichting doorgehakt maar de opgave is nog lang niet voltooid.
Met ‘behoud’ is het pleit voor de golven enerzijds nog niet beslecht. Het op een
respectvolle wijze invoegen van het forse parkeerprogramma vormt een cruciaal
detail. Anderzijds lijken we vaag te weten wat we met de randen willen: creatieve
corridor, groene kade en Museumpark. Maar is dat ook zo? Passen alle ambities
en eisen? En tot slot, vormt het geheel dan nog een harmonieus samenspel?

kunstwerk Blauwe Golven
Parkeren gebeurt in het gebied alleen óp Blauwe Golven, bijna niet meer niet er
naast. Door de baanbreedtes van de golven aan te passen op die van een regulier
parkeervak wordt de parkeerfunctie verduidelijkt. Er worden 2 auto’s per blauwe
golf geplaatst, 1 per wit. In de blauwe delen wordt een leesbare doch bij de
golven passende markering opgenomen. De parkeervelden, een zuidelijke en een
noordelijke, zijn te bereiken vanaf smalle parallelwegen. Je rijdt via de laagste
delen van de golf het veld in en parkeert tegen de helling op.

uiteenlopend schaalniveau
Kortom, de opgave is een vrij uniek samenspel van ontwerpvragen op een
uiteenlopend schaalniveau. De eerste ontwerpvraag betreft het kunstwerk, waarbij
gezien de voorliggende vraagstukken een nieuwe, specifieke detaillering hoort.
Het tweede vraagstuk gaat om de randen: de directe omgeving van het kunstwerk.
Van belang voor deze aangrenzende zones is een nieuw en concreet ontwerp. Een
laatste ontwerpvraag bestaat uit de inbedding in en aansluiting op de stad. Dat is ook
een gesprek op stadsniveau, wat is de rol en positie van deze plek?

Oude Kraan
De aanwezige infrastructuur parallel aan de Oude Kraan wordt sterk
teruggebracht en vereenvoudigd. Het overschot aan wegdelen voegen we toe
aan een brede groenstrook.
De Oude Kraan zelf krijgt het profiel van een promenade: een riante wandelzone
met daarnaast een fietsstraat. De wandelzone biedt ruimte voor (flexibele)
invulling. In de strook worden fietsenstallingen, terrassen en laden en lossen
opgenomen. De fietsstraat bestaat uit een brede loper die auto en fietsverkeer
mengt en waar de fiets voorrang heeft. Het autoverkeer is eenrichtingsverkeer,
richting ArtEZ, de fietsroute is twee richtingen.
Roermondsplein
Het Roermondsplein vormt de afsluiting van de Arnhemse singelstructuur. De
inrichting van de singel wordt doorgezet: een plek met een groen karakter, in
gebogen plantvakken met een (deels verhoogde) brede band.
Naast de singel ligt een toerit naar het parkeerveld op Blauwe Golven. De straat
langs de woningen heeft een rustig profiel: eenrichtingsverkeer voor auto’s
(vanaf de kade en uitrit parkeren) en een ruime stoep met schuine band voor
laden lossen.
Rijnkade en Museumpark
De singel sluit aan op een nieuw groen balkon aan de Rijnkade. Onder de brug
wordt hier ook de skatevoorziening gerealiseerd.
Verderop is de huidige Terp nu een wereld op zich. Het is door de muren een locatie
voor graffiti maar niemand heeft er zicht op, daardoor wordt er door verschillende
mensen dankbaar gebruik van gemaakt. Die veroorzaken daarbij nogal wat overlast.
Het schetsontwerp maakt een einde aan het isolement en betrekt de plek bij het
gebied. Het grondlichaam wordt afgevlakt tot een flauw hellend grastalud met
bomen waardoor ruimte en overzicht ontstaat. Met een folly als accent in het park
kan opnieuw van het zicht op de Rijn worden genoten. Een nieuw beloop van de
paden zorgt voor een betere aansluiting op Rijnkade en Oude Kraan.

hoofdlijnen van het ontwerp - planprincipes voor Blauwe Golven, Oude Kraan, Roernondsplein en de Flank
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Schetsontwerp plus; april 2020

BLAUWE GOLVEN
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Inrichtingsplan

Voorlopig ontwerp
inrichtingsplan

legenda
Bebouwing
bebouwing bestaand
trafo bestaand
Folly nieuw

Blauwer dan ooit golven de Blauwe Golven na de herinrichting, met bredere
banen blauw en smallere banen wit. Het kunstwerk wordt opnieuw gestraat
met nieuwe stenen en aangepast aan de wensen van nu. De fontein spuit weer.
In de nacht is het gebied op een opvallende wijze verlicht. Het gebied is goed
bereikbaar. En een betere aansluiting op de randen legt een stevige basis voor
een goede en aangename entree van de binnenstad.

Verharding
kunstwerk Blauwe Golven; parkeervelden
fietsstraat; fietspad en rijweg
Promenade

Alle randen worden heringericht. Ze worden aantrekkelijker, de auto doet hier
een stap terug, de randen worden groener. De randen worden aangenamer voor
de passant en ook meer uitnodigend om er te verblijven. Een rondje Blauwe
Golven is straks als wandeling weer mogelijk, vanaf de Oude Kraan kan je weer
op een makkelijke manier naar en langs de rivier.

Plein (Roermondsplein)
onsluitingsweg parkeervelden
rijweg + trottoir Roermondsplein (binnenstad rood)
wandelpad hoge kade

De uitwerkingen op de volgende pagina’s tonen de herinrichting van de
verschillende deelgebieden meer in detail.

wandelpad Flank
doorsteek Blauwe Golven - Promenade
langsparkeren; grasbetonsteen
bestaande rijweg (asfalt)

Reliëf
hoogtelijnen Flank
helling(baan)

Afwatering
wadi

Groen
bestaande bomen
nieuwe bomen
nieuwe meerstammige bomen/heesters
gras (intensief gebruik)
bloemrijk grasland (wadi)

Meubilair
ondergrondse afvalcontainer
bank met vuilnisbak
fietsnietjes
nieuwe trafo kast
16
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plankaart Voorlopig Ontwerp

Blauwe Golven
hoogste punt golf +0.8m
laadpunt
aan kolom

witte golf à 2.5m = 1pp
blauwe golf à 5m = 2pp

bestrating
De opzet voor het kunstwerk is vastgelegd in de plus bij het Schetsontwerp. Door
een nieuwe baanbreedte te introduceren ontstaat een bruikbaar parkeerveld met
respect voor het oorspronkelijke kunstwerk. De banen met blauwe verharding
zijn verbreed tot 5m, de witte banen versmald tot 2.5m. Net zoals in het originele
kunstwerk worden er keiformaat betonklinkers toegepast, gelegd in halfsteens
verband. In de blauwe banen liggen de stenen haaks op de baan-richting, in de
witte banen parallel aan de golven.

(midden)markering tussen 2pp
witte steen in blauwe golf

parkeren
Om de parkeervakken te duiden is een midden-markering toegevoegd in de
blauwe baan. Hierdoor is er een opdeling in vakken van 2x2.5m (parkeervakbreedte) zichtbaar. Deze markering van 5m lang (lengte parkeervak) is grafisch een
onderdeel van het gehele blauw witte veld. De markering begint steeds op 3m
ter weerszijde van het laagste punt van het “golfdal’. Zo blijft er een rijbaan van
6m breed vrij, gevolgd door een 5m brede zone met markering van de vakken.
Het deel tot het hoogste punt van een golf, de ‘golftop’ (2m) is wederom vrij van
markering. Voor verdere uitwerking zie deel 4, Uitwerkingen

inrit op laagste punt

Fontein en verlichting
De fontein op de Blauwe Golven wordt hersteld. Herstellen betekent hier dat
er een nieuwe pomp en waterwerk wordt aangebracht. Dit onderdeel moet
aangepast worden aan de eisen van deze tijd zoals o.a. energiezuiniger. Het
beeld van de fontein zal echter gelijk blijven aan de oude situatie voor wat
betreft boog, hoogte en waterstralen. De bestaande vloer van de fontein
blijft en cirkelvormige bestrating wordt opnieuw aangebracht conform het
oorspronkelijke beeld.
Voor het kunstwerk komt wel een nieuwe aanpak van de verlichting. In het
Verlichtingsplan (.............) voor de binnenstad van Arnhem Zij Blauwe Golven
benoemd als icoon of beeldmerk van de stad. Het nieuwe plan is gericht op een
aangename en veilige situatie, overal. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen het
kunstwerk, de rijwegen en de omringende randen. Voor verdere uitwerking zie
deel 3, deelaspecten.
Toeritten
De bestrating van de toeritten/ontsluitingswegen tot Blauwe Golven, de rijbanen
parallel aan het kunstwerk krijgen een bestrating bestaand uit een donkere
keiformaat betonklinker. Naast stevigheid heeft deze keuze te maken met de
bereikbaarheid van de onderliggende hogedrukgasleiding bij het parkeerveld
noord, parallel aan de Oude Kraan.

huidige situatie | golven 3.9m

18

VOORLOPIG ONTWERP INRICHTINGSPLAN

visualisatie | golven verbreed tot 5m met markering in blauw
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principe profiel Blauwe Golven met ontsluitingsweg langs Oude Kraan

vlakke delen
Het kunstwerk wordt, zoals oorspronkelijk, uitgevoerd als een licht golvend
vlak in 26 golven met toppen tot 80cm. Op enkele plekken aan de rand blijven
de golven vanwege het gebruik à niveau. Ten westen van de toerit voor het
noordelijke parkeerveld vanaf het Onderlangs, is de golf vormgegeven als
één hellend vlak: hoog aan de rijbaan-kant, laag bij het voetpad. Ook de
afslag (linksaf) Weerdjesstraat-Nieuwe Plein wordt ingekaderd door twee
hellende golfvlakken. Het nieuwe stuk golf op de kop van de Oude Kraan,
helt omhoog richting de rijbaan, uitrit Willemstunnel. Hiermee wordt beoogd
voetgangsstromen te sturen naar de oversteek en een veilige situatie te creëren.

raster van 26 golfdalen en -toppen, met vlakken in de weg

20

randen
De aansluiting tussen golf en rijbaan, tussen het golvend vlak van Blauwe Golven
en de omringende wegen, wordt uitgevoerd volgens het oorspronkelijk ontwerp:
een zigzaggende randzone bestraat in strekken. De breedte van deze randzone
varieert: smal bij een golfdal (inrit, met inritband) en breder vertand naar mate de
hoogte toeneemt. Zie hoofdstuk Uitwerkingen Blauwe Golven voor details.

overgangszone - rand Blauwe Goven
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inritten
De inritten tot de parkeervelden noord en zuid liggen in de golfdalen. Vanaf de
ontsluitingswegen aan de rand van Blauwe Golven wordt hierop ingedraaid. Om
inrijden op parkeerveld zuid goed mogelijk te maken, zijn de golven op twee
hoeken vlak gelegd. Bij behoud van de oorspronkelijk hoogte van de golving van
het kunstwerk, zou de draai te krap worden in verband met de golf-richting en
de benodigde draaicirkel

inrit parkeervelden via de golfdalen

afwateringsgoot
bestaande toegang parkeerveld
aangepast
(tweerichtingsverkeer)

fontein

parkeerveld Noord

parkeerveld Zuid

witte banen 2,5m breed
nieuwe toegang parkeerveld
(éénrichtingsverkeer)
aansluiting fietsstraat

toegangsweg parkeerveld
tweerichtingsverkeer
blauwe banen 5m breed

toegangsweg parkeerveld
éénrichtingsverkeer

witte markeringssteen parkeren

plankaart Voorlopig Ontwerp | zoom in Blauwe Goven

BLAUWE GOLVEN
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BLAUWE GOLVEN
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Oude Kraan

royale promenade
De Oude Kraan vormt het hart van de beoogde creatieve corridor tussen
binnenstad/Focus en Artez/Museum Arnhem. Kern van de corridor is een
doorgaande promenade. Voor een promenade die riant aanvoelt zijn de
breedte en de organisatie van belang. Er is, door de huidige parkeerplaatsen te
verwijderen, ruimte gemaakt voor een loopstrook van 6m breed, van gevel tot
band fietsstraat.
Door het straatmeubilair, ruimte voor een terras en laden en lossen op één lijn te
plaatsen, als intermediair tussen wandelzone en rijweg, ontstaat een opgeruimd
beeld en is het makkelijk en uitnodigend om langs de gevels te lopen.
donkere verharding
Dit gebied is geen binnenstad meer maar een promenade met een eigen
karakter. In de keuze van de verharding is met gebakken klinkers gekozen voor
duurzaam materiaal wat zijn kwaliteit houdt. Door een donkere steen te kiezen
wordt voldaan aan de wens vanuit de gemeente om aan te sluiten op andere
uitlopers van de binnenstad als de Steenstraat.
In de bestrating is een verbijzondering opgenomen met twee verschillende
lichte gekleurde accentstenen als een soort confetti op de stoep. De promenade
wordt gelegd in elleboogverband, met een schuine band als scheiding tussen de
loopstrook en de fietsstraat. De rijbaan wordt uitgevoerd in bruinrood asfalt.

bestaande platanen
ingepast
royaal trottoir (6)
parkeervakken
tussen de bomen

schuine band
rijbaan & snelfietspad (4.5)

brede groene berm
met nieuwe bomen,
waterretentie mogelijk

meer groen
Met het opruimen van de in onbruik geraakte rijbanen en parkeerstroken tussen
Oude Kraan en Blauwe Golven, ontstaat de ruimte om de groenstrook aanzienlijk
te verbreden. De bestaande Platanen worden aangevuld met een nieuwe bomen
van diverse soorten zodat de diversiteit wordt vergroot. Gekeken is naar een
iets kleiner formaat zodat goede doorgroei mogelijk is, ook zijn diverse heester
opgenomen. De groenstrook is ook de plek voor een aantal wadi’s waarin het
regenwater opgevangen kan worden.

kunst?!

ot

falt oversch

te breed, as

geen heldere
routing

geslo
fiets
ten p
en z
lint
ooit
parkeren
rood asfalt als scheiding
je
racebaan?
geen link
binnen-buiten

kille stoep
aantrekkelijker en vriendelijker profiel maken
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principe profiel Oude Kraan met promenade, snelfietspad, royale groenstrook, toerit Blauwe Golven
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nieuwe aansluiting
+ oversteek Flank

ruimte voor terrassen op Promenade

voldoende fietsnietjes (i.r.t. functies)

voorstel doorzetten fietsstraat
behoud toegang tot privé parkeren
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laad&los plek nabij entree
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langsparkeren in de groenstrook
afgestemd op bestaande bomen

voetpad: verbinding
Blauwe Golven en binnenstad

voetpad: verbinding
Blauwe Golven en Promenade

wadi’s vangen (deels) het
hemelwater op van zowel de
Promenade als parallelweg

aansluiting parallelweg
op fietsstraat
inpassing bestaande trafo

plantvak met zitrand
inpassing toegang moerriool

aansluiting fietspad
Nieuwe Plein op Fietsstraat

nieuwe aansluiting Bergstraat

einde asfalt fietsstraat

plankaart Voorlopig Ontwerp | zoom in Oude Kraan
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langsparkeren
Het langsparkeren bij de Oude Kraan is ingepast in de groenstrook. De plaatsen
worden bestraat met grasbetonstenen. De parkeerplaatsen liggen zorgvuldig
geplaatst tussen de bestaande bomen en houden rekening met de opdruk van
de boomwortels zoals die nu aanwezig is. De grasbetonstenen worden omringd
door een betonband wat de parkeerplaatsen iets ruimer maakt en voor wat
afstand tot de fietsers zorgt.

uitwerking langsparkeervakken Oude Kraan
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bruinrood asfalt voor de fietsstraat
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doorsteken
Er ligt een tweetal ‘informele paden’ door de groenstrook ten behoeve van
voetgangersbewegingen tussen de Promenade en Blauwe Golven. Deze
doorsteekjes liggen met stapstenen in het (kruidenrijk) gras. Op de rijbaan, de
toerit Blauwe Golven, is de doorsteek gemarkeerd met een verkeersbelijning.

aansluiting fietsroute
Het fietspad komende vanaf Nieuwe Plein doorsnijdt de promenade en sluit
middels vloeiende bochtstralen aan op de fietsstraat. In de huidige situatie liggen
er deze locatie verschillende putdeksels, die onder andere toegang geven tot
ondergrondse infrastructuur zoals het moerriool. Het nieuwe ontwerp vraagt om
een aanpassing van deze situatie. Voorstel is om de put van het moerriool met
opstaande rand en hoger gelegen afdekluik verlagen zodat deze à niveau komt te
liggen.

referentie doorsteek-paadje

paadjes om door te steken van Blauwe Golven naar Oude Kraan en andersom

huidige ligging fietspad Nieuwe Plein

put, toegang tot moerriool

elektrakasten tegen muurtjes

projectie van putdeksels en kasten op voorlopig ontwerp
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Aansluiting westzijde
De aansluiting van de fietsstraat voor de plangrens, ten westen van de
Wolvengang, richting de Boterdijk is een aandachtspunt. Precies bij de
aansluiting staat een bestaande boom die gehandhaafd moet worden. De
fietsstraat is binnen het plangebied ingepast door vóór de bestaande boom
en het bijbehorend talud tijdig iets af te buigen naar het zuiden middels een
geleidelijke en lichte knik. Bij de boom splitsten fietsstraat en loopstrook van de
promenade. De promenade loopt lagergelegen door richting ArtEZ, de fietsroute
sluit aan op de VRI-oversteek bij de uitrit. Een verkenning van het vervolg buiten
het plangebied laat zien dat in deze opzet een nieuw beloop van het bestaande
voetpad vanaf de uitrit en de oversteek naar de Oude Kraan gezocht moet
worden. De parkeerplekken behorende bij de woningen aan de Onderlangs
blijven bereikbaar via de fietsstraat.

bestaande boom in steil talud voor Wolvengang

ArtEZ

PLANGRENS

voorstel vervolg fietsstraat-tracé, met inpassing bestaande inritten
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aansluiting oostzijde
De oversteek over de verkeersweg van het Nieuwe Plein moet op dezelfde
locatie blijven liggen. Dat vraagt van de beweging voor de voetganger en de
fietser tussen binnenstad en Oude Kraan de nodige souplesse.
Er is een vloeiende nieuwe aansluiting opgenomen. Komende vanaf de Oude
Kraan zijn de routes ingepast tussen een nieuw groenvak en nieuw stukje
Blauwe Golven, beide zodat de verkeersstromen op vanzelfsprekende wijze
worden geleid naar de oversteek. Het plantvak met kleine bomen en/of heesters
is zo gepositioneerd dat er voldoende afstand is tot de kabels en leidingen en
voorkomt tevens een grotere hoeveelheid verharding.

Op Blauwe Golven is het voetpad in gepast door de route mee te laten bewegen
met de richting van het kunstwerk. Zo wordt de voetganger gelijk geleid richting
de Rijnstraat. Net na het viaduct eindigen ook het gebruik van roodasfalt voor de
fietsstraat en de donkere klinker voor de promenade.
Aan de stadszijde zijn bij het Nieuwe Plein het groenvak en de verkeerssituatie
aangepast. De rijrichting in de Nieuwe Oeverstraat wordt omgedraaid en de
entree tot de straat wordt verplaatst naar Nieuwe Plein. De huidige oversteek
over de Weerdjesstraat is straks alleen nog de route voor de fietser en de
voetganger.

PLANGRENS

zicht vanaf Nieuwe Plein richting Oude Kraan

Nieuwe Oeverstraat

Wee
rd

jess

traa

t

voorstel vervolg routes binnenstad
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visualisatie Oude Kraan | fietsstraat en Promenade
BLAUWE GOLVEN
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Roermondsplein

Het Roermondsplein is feitelijk nog onderdeel van de Singel van Arnhem, een
groene overgang van de binnenstad naar de omliggende wijken. De oostzijde
van het Roermondsplein grenst als woonstraat aan de binnenstad, de westzijde
aan Blauwe Golven en straks de nieuwe toerit naar parkeerveld zuid. Boven het
maaiveld is hier nadrukkelijk het kunstwerk van de toerit naar de brug aanwezig.

nieuwe bomen

Groene vakken
Om het plein duidelijk onderdeel van de singel te maken worden de groene,
lommerrijke plantvakken die elders de Singel typeren hier op het plein
doorgetrokken. Met het handhaven van de bestaande bomen, de aanplant van
nieuwe krijgt het plein een groen karakter. De vakken zijn zodanig vorm gegeven
dat er vanaf Blauwe Golven heldere looproutes overblijven naar de binnenstad,
de woningen en de Rijnkade.
De gebogen plantvakken krijgen net als elders langs de singel een brede band. Bij
de bomen ligt deze band à niveau (tevens voor wateropvang), plaatselijk loopt ze
op tot zithoogte zodat passanten hier gemakkelijk even kunnen neerstrijken. In
de vakken worden nieuwe bomen toegevoegd in een divers sortiment.

trottoir (3)
schuine band
rijbaan (4.7)

bestaande bomen
ingepast

1 vloer voor rijbaan en trottoir
plein

Plein en woonstraat
Omdat het plein onderdeel vormt van de singel, is gekozen een de materialisatie
gelijk aan die van de binenstad te houden: rode klinkers in dikformaat
elleboogverband. De opsluitband rondom het plein ligt à niveau met de
omringende wegen. Op het plein wordt mogelijk in de toekomst een toilet
geplaatst.
Ook de woonstraat sluit in karakter en materialisatie aan bij de binnenstad.
De straat wordt gelegd in dikformaat rode klinkers, elleboogverband, met een
schuine band tussen het trottoir en de rijbaan. Het profiel is breed genoeg om
laden&lossen voor de aanwezige (horeca-)ondernemers mogelijk te maken.

deels verhoogd groenvak

verhoogde band = zitrand
elders à niveau

toprestaurant?!

zooitje
ruimte voor pp nodig?

clash tussen
rijnkade en singel?

rijn?

Roermondsplein onderdeel van singel
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straatprofiel woonstraat, alle auto’s op Blauwe Golven

groenvak met
bestaande en nieuwe bomen

rijweg naar op-/ afgang Rijnkade

opstelplekken bussen
calamiteitenvervoer

rijweg en trottoir

nieuwe trafo
walstroom

fietsparkeerplekken

plein

toegangsweg parkeerveld
éénrichtingsverkeer

oversteek
rijweg

oversteek
Weerdjesstraat

(deels) zitrand
rondom groenvak

plankaart Voorlopig Ontwerp | zoom in Roermondsplein
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principe profiel Roermondsplein met oerit Blauwe Golven, het groene pleinhart en woonstraat in binnenstad-rood
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Rijnkade en Museumpark
balkon en route
Aan het eind van het Roermondsplein, waar de singel de Rijn ontmoet, is in het
ontwerp van de nieuwe Rijnkade een groen balkon voorzien. Langs dit balkon
komt een nieuwe afrit naar de Rijnkade. Het balkon biedt met een groen talud
uitzicht over het water. Onder de brug wordt een skatevoorziening gerealiseerd.

trap vervangt huidige hellingbaan,
betere schakel tussen Flank en lage kade,
makkelijker te bereiken

zitgelegenheid langs kade
robuuste banken

Het pad over de hoge kade naar de Boterdijk wordt omgezet naar een
wandelroute. De fietser vervolgt in de toekomst zijn weg over de lage kade. De
ruimte op de hoge kade wordt daarmee niet meer opgedeeld in smalle stroken,
het beeld wordt ruimer. Zo ontstaat een aantrekkelijke schakel in een ‘rondje
Blauwe Golven’.

38

voetpad: verbinding via hoge kade en onderdeel
‘rondje Blauwe Golven’
doorzetten klinker binnenstad
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bestaande leiplatanen

hergeplante leiplanten
in nieuwe positie

voetpad: verbinding via hoge kade en onderdeel
‘rondje Blauwe Golven’
doorzetten klinker binnenstad

toerit Blauwe Golven in antraciete
klinker keiformaat

aansluiting profiel Roermondsplein
op nieuwe Rijnkade

inpassing kast walstroom

urban sports
plan Poelmans Reesink

afrit Rijnkade in rode klinker
dikformaat

BLAUWE GOLVEN

afgeronde hoek
groen talud hoge kade
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bestaande bomen
ingepast
nieuwe bomen
in helling
uitzichtspunt naar de Rijn
wandelpad over hoge kade

groene helling
De zuidwest hoek van het plangebied vormt deel van het Museumpark, een
groen gebied aan de voet van de helling met de klim naar Museum Arnhem.
De plek tegen Blauwe Golven aan biedt een prachtig zicht over de Rijn met
bovendien een prachtig uitzicht op de zonsondergang.
De huidige ommuurde Terp is te onoverzichtelijk, teveel een gesloten bastion.
Momenteel geeft dat problemen qua sociale veiligheid. Door het grondlichaam van
de terp vanaf de hoog gelegen weg af te vlakken richting de kade ontstaat meer
ruimtelijkheid. De grashelling wordt geterrasseerd vormgegeven in verschillende
taluds en tussenplateaus.

oversteek naar Oude Kraan

kunstwerk
Op één van de plateaus past een kunstwerk of beter een folly. Deze folly is meer dan
de kers op taart, het is een nieuw uitzichtpunt dat speels uit de helling krult, een
tegenbeweging van de zware fly-over. en biedt uitzicht op de Rijn en Meinerswijk
aan de overzijde De folly sluit bovendien aan bij de reeks van kustwerken die nu
verderop in het Museumpark al staan.

route naar Boterdijk
terp afgevlakt tot helling

padenbeloop
De padenstructuur in het park is verbeterd en aangepast op de bestaande bomen,
met name de drie monumentale kastanjes op de hoek van de Boterdijk. Een voetpad
legt de verbinding tussen de Boterdijk en de Oude Kraan. Daartoe wordt een brug
geplaats in de huidige wadi bij de Onderlangs zodat de oversteek eenvoudig te
maken is. Een verkeerstafel maakt de oversteek veilig.

?!
graffiti oorlog
‘wall of fame’

hele oude
bomen

geen zicht
sociaal onveilig

?!
‘bastion’

referentie Charles Jencks’ landvorm in
Garden of Cosmic Speculation
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referentie paden in halfverharding

kruipdoor-sluipdoor

obstakel terp tussen Blauwe Golven en Rijnkade
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halfverhard wandelpad
naar Boterdijk
(Stabilizer)

nieuw uitzichtspunt
in de vorm van folly
handhaven bestaande kastanjes
nieuwe en bestaande bomen
kruidenrijkmengsel
onder bomen

gemaaid gazon op flank

nieuwe aansluiting
+ oversteek naar Oude Kraan

watertappunt en
stroomvoorziening
t.b.v. mogelijke
evenementen

nieuwe keerwand fly-over

plankaart Voorlopig Ontwerp | zoom in Flank
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principe profiel met de Flank en de oversteek naar Blauwe Golven
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graffiti
Belangrijk bij de aanpassingen van de situatie rond de Terp is de Hall of Fame,
de mogelijkheid om gedoogd graffiti kunst te maken in deze omgeving. Met het
verwijderen van de terp verdwijnen ook de aanwezige muren.
Een nieuwe plek wordt gemaakt door de huidige muur langs de oprit van de
Nelson Mandela-brug te egaliseren. Waar dit nu onregelmatige basaltkeien
zijn ontstaat zo een glad oppervlak, bruikbaar voor graffiti. Langs de hoge kade
ontstaat een nieuwe Hall of Fame.
Als aanvulling op de Hall of Fame kan de onderdoorgang van de fly-over tussen
de Oude Kraan en Onderlangs worden opgesierd met graffiti. Een in het oog
springend stuk attendeert hier dan op de nabije ‘graffiti gallery’ en werkt als
schakel tussen de creatieve corridor en de hoge kade.

bestaande muren op de terp

onderdoorgang tussen Oude Kraan en Flank - behandelen met graffiti kunst

referentie graffiti onder brug, Park am Gleisdreieck Berlijn
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bestaande muren van basaltkeien , oprit Mandelabrug-hogekade

referentie | egaliseren van muur

referentie | cementeren van muur

plankaart Voorlopig Ontwerp | zoom in graffiti muren met lengtes
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keerwand langs fly-over
Met het vervallen van de ommuurde terp en verlagen en omvormen van het talud
komt de af-/ oprit van de Nelson Mandelabrug bloot te liggen.
Voorstel is om een nieuwe keerwand te plaatsen langs de fly-over en deze aan te
sluiten op de bestaande muur.
Zoals op vorige bladzijden aangegeven zal de bestaande muur een nieuwe afwerking
krijgen t.b.v grafitti. De afwerking van het nieuwe deel zal hieraan gelijk worden
zodat de ‘Hall of Fame’ doorgezet kan worden.
bestaande bomen

nieuwe bomen
nieuwe muur

rand met geleiderail

bestaande muur

plankaart Voorlopig Ontwerp | zoom in nieuwe muur fly-over terp
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rand fly-over rand talud

+19.80

rand talud

+19.41

+19.19

rand weg t.h.v. keerwand,
keerwand steekt boven maaiveld uit

+18.95

situatie en hoogtepeilen bestaand

bestaand talud aanhouden
rondom te handhaven bomen

hoogste punt nieuwe flank

rand nieuwe muur loopt mee met hoogte rijweg

nieuwe flank sluit aan op pad

+18.80

+13.80

nieuw verloop terp en nieuwe muur

aanzicht verloop nieuwe muur | uitgevouwen curve
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Deelaspecten

Parkeren

parkeervelden Blauwe Golven
Gezien de fysieke scheiding door de toerit naar de brug en een verschillende
routing naar de parkeervelden, wordt er onderscheid gemaakt tussen parkeerveld
noord en parkeerveld zuid, direct aan de afrit van de Nelson Mandelabrug vanuit
Arnhem-Zuid (zie onderdeel Logistiek).
Het aanpassen van de baanbreedtes tot 5m en 2.5m geeft, met de opgenomen
markering, meer duidelijkheid voor wat betreft de organisatie van Blauwe Golven als
parkeerveld.
De kolommen van de fly-over vormen plaatselijk obstakels. Worden deze
uitgesloten bij de parkeerbewegingen, en ook de zigzaggende randzone als
overgang tussen rijwegen en kunstwerk, dan telt parkeerveld noord 153 plaatsen
en parkeerveld zuid 137. Een totaal dus van 290 parkeerplaatsen.
Toch is het bepalen van de parkeercapaciteit altijd lastig omdat er vrij over de
golven heen gereden kan worden. Daarbij wordt de midden-markering over
het gehele veld aangebracht om een rustig en consequent beeld te krijgen in
overeenstemming met het beoogde en oorspronkelijke beeld van het kunstwerk.
parkeren Oude Kraan
Langs de fietsstraat bij de Oude Kraan zijn 16 parkeerplekken ingepast in de
groenstrook, tussen de bestaande bomen. Deze plekken zijn bedoeld voor (kort)
parkeren door aanwonenden, bezoek en bijvoorbeeld het halen en brengen van
zwaardere of grotere spullen zoals bij verhuizingen. Op de promenade zijn een
viertal extra laad en los plekken gemarkeerd, om leveranties mogelijk te maken.
In totaal zijn er dus 20 plekken langs de Oude Kraan. Bij de voormalige inrit naar
de parkeergarage van de DuSoleil-flat vanaf het Nieuwe Plein, is eveneens een
kort-parkeren plek ingepast voor de bewoners.
calamiteitenstrook Roermondsplein
Aan de kant van Blauwe Golven, tussen de rijbaan van het parkeerveld en de
groene singel, is een 60m-lange zone met bufferruimte (calamiteitenstrook) te
vinden voor taxi’s en NS-bussen. laadpalen
elektrisch laden
Uitgangspunt bij het parkeerveld Blauwe Golven op elektrisch laden is dat het
kunstwerk niet (visueel) aangetast wordt door de benodigde voorzieningen.
Het beeld van het kunstwerk, een vrij veld, geeft geen ruimte voor de plaatsing
van laadpalen. De laadpunten worden daarom aan de kolommen van de fly-over,
bevestigd en wel daar waar de hoge zijde van het parkeervak bereikt kan worden,
zodat de laadkabels niet de rijroutes versperren. Op basis van de gemiddelde
laadsnoerlengte van 6m zijn op deze manier maximaal 14 plekken op parkeerveld
noord en 22 plekken op parkeerveld zuid te maken, totaal 36.

inpassing laadpalen | 36 elektrisch-laden-plekken maximaal
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parkeertelling per rij op Blauwe Golven & Oude Kraan | totaal 290 + 16 pp + 4 LL
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Routing

ontsluiting autoverkeer
De parkeervelden van Blauwe Golven zijn te bereiken via 2 toeritten. Parkeerveld
noord is te bereiken vanaf de bestaande inrit vanaf Onderlangs/Roermondsplein,
dat is vooral het verkeer uit Arnhem-Noord. Parkeerveld zuid is te bereiken
middels een nieuwe afrit via de route vanaf Nelson Mandelabrug, dat is vooral
het verkeer vanuit Arnhem-Zuid. De uitrit voor noord volgt dezelfde route als de
inrit. Er is een doorsteek naar de Oude Kraan ter hoogte van de DuSoleil flat. Zo
is ook de Bergstraat bereikbaar voor autoverkeer. Er kan gereden worden op de
fietsstraat richting ArtEZ, dit is eenrichtingsverkeer. Het uitrijden van zuid gebeurt
via de het Roermondsplein, ook dit is eenrichtingsverkeer.
De inrit zuid biedt touringcars tevens toegang tot de lage Rijnkade. Parallel aan
de inrit ligt op het plein een calamiteitenstrook, een overloop en bufferzone voor
taxi’s en/of NS-bussen die daar kunnen halteren indien nodig.
(snel)fietspad
Het snelfietspad is ingepast op de Oude Kraan. Een fietsstraat voert de fietser
hier richting het centrum en specifiek de toekomstige hub Rozet. De route ligt
parallel aan de promenade. Doorfietsen aan de zuidzijde van de Blauwe Golven
kan nog steeds over de Boterdijk via de lage kade (bestemming oost, Kleefse
Waard, IJsseloord). Dit is geen snelfietsroute. In geval van extreem hoogwater
komt deze route tijdelijk te vervallen.
wandelrondje
Via de uiteenlopende randen is straks een rondje rond Blauwe Golven te maken.
Vooral de verbinding vanaf de Oude Kraan naar de Boterdijk en de Rijn is weer
hersteld. Over de hoge kade kan straks door het vervallen van het fietspad weer
in alle rust worden gelopen. En ook het Roermondsplein is gemakkelijker voor de
voetganger te doorkruisen.

legenda

in noord
in zuid
uit
calamiteitenstrook
(wandel)rondje Blauwe Golven
fietsroute
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routing op en om Blauwe Golven
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Materialen

Blauwe Golven
Bij het kunstwerk zijn de banen met blauwe verharding verbreed tot 5m, de
witte banen versmald tot 2.5m. Net zoals in het originele kunstwerk worden er
keiformaat betonklinkers toegepast, gelegd in halfsteens verband. In de blauwe
banen liggen de stenen haaks op de baan-richting, in de witte banen parallel aan
de golven.
Om de parkeervakken te duiden is een midden-markering toegevoegd in de
blauwe baan. Hierdoor is er een opdeling in vakken van 2x2.5m (parkeervakbreedte) zichtbaar. De blauwe stenen worden daarvoor per 5 strekken verwisseld
voor licht markeringsstenen. Deze markering van 5m lang (lengte parkeervak) is
grafisch een onderdeel van het gehele blauw witte veld.
Voor de herinrichting worden nieuwe stenen gebruikt. Uit onderzoek is
gebleken dat de bestaande teveel beschadigingen kennen. Voor kleurkeuze en
aandachtspunten zie deel 4: detaillering.

RAL 8015 als kleurreferentie asfalt fietsstraat

Toeritten
De bestrating van de toeritten tot Blauwe Golven, de rijbanen parallel aan
het kunstwerk, krijgen een bestrating bestaand uit een donkere keiformaat
betonklinker, gelegd in keperverband. Naast stevigheid heeft deze keuze te
maken met de bereikbaarheid van de onderliggende hogedrukgasleiding bij het
parkeerveld noord, parallel aan de Oude Kraan.
Promenade en fietsstraat
De promenade bestaat uit waalformaat klinkers van een donkere klinker. In de
bestrating is een verbijzondering opgenomen met twee verschillende lichte
gekleurde accentstenen als een soort confetti op de stoep. Passend bij de
architectuur en het kunstwerk is gekozen voor een waalformaat klinker in een
mix van Lugano, Grigio en Agata (Van der Sanden groep). De promenade wordt
gelegd in elleboogverband, met een schuine band als scheiding tussen de
loopstrook en de fietsstraat.
De rijbaan van de fietsstraat wordt uitgevoerd in ‘rood asfalt’. Voor de tint van
het asfalt is, in afstemming met de naastliggende bestrating van de promenade,
bruinrood gekozen. De kleur referentie hiervoor is RAL8015 Kastanjebruin zoals
ook de fietsstraat door de B.P. Van Verschuerstraat.

gebakken klinker in mix voor promenade, plein en hoge kade

legenda

Roermondsplein en bovenkade
Omdat het plein onderdeel is van de singels, is gekozen een materialisatie gelijk
aan die van de binnenstad: een rode klinkers in dikformaat elleboogverband.
Dezelfde klinker wordt doorgezet op de wandelroute van de Bovenkade.

toerit Blauwe Golven:
betonklinker keiformaat antraciet
verharding Roermondsplein, afrit Rijnkade, hoge kade:
gebakken klinker dikformaat rood
fietsstraat: (bruin)rood asfalt
promenade: gebakken klinker waalformaat, mix Lugano,
Grigio en Agata (Van der Sanden groep)
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Verlichting
CO Lichtplan

21 juli 2021

Concept 1 - contouren

In de Lichtvisie Binnenstad Arnhem (dec. 2019) is Roermondsplein als large
benoemd: een landmark met lichtplan op maat. Atelier LEK werkt dit plan verder
uit, in afstemming met de landschapsarchitect en de kunstenaar.

De randen van het brugdek worden aangelicht zodat van een
afstand de golvende beweging van de fly-over in de avond
herkenbaar is. De aangelichte kolommen zorgen ook voor
functioneel licht onder de fly-over bij de P-plaatsen en voor een
herkenbare kadans op maaiveld.

concept schema dag-nacht

concept Atelier Lek
OVERGANGEN
Omlijsting met Arnhems Goud: Natuur-inclusief en prettig licht
KUNSTWERK(EN)
Resonerende (licht-)golven
VERKEERSKNOOPPUNT
Veilig en sociaal parkeren, rijden, lopen en fietsen

CO Lichtplan

21 juli 2021

Concept 4- SCHUIMKOPPEN BLAUWE GOLVEN
De Blauwe Golven komen tot leven: het aanlichten van 'schuimkoppen'
van de golven brengt het plein en het kunstwerk in beweging.

kostenraming
•
•
•
•
•
•

64

8 projectoren met lineaire spread lens om een
Op de reeds aanwezig lichtmasten
Schijnen weg van de straat om niet het verkeer te verblinden
Koele lichtkleur,
bij fris|witte
kleur en blauw kleur van de
Lichtplan passend
Roermondsplein
ARNHEM
62
klinkers
Bij voorkeur nog aanpassing van de klinkers op de 'koppen van de
golven' om de schittering te versterken: glazuur; extra reflecterend,
etc.
Vervangen van de huidige uplights in de kolommen voor hoger
ichtintensiteit en zonder inkijk in de armaturen (zie referenties)

Lichtplan Roermondsplein | ARNHEM

ATELIER LEK | ONAFHANKELIJK LICHTONTWERP

visualisatie aanlichting fly-over
bron Roermondsplein Lichtplan 21 juli 2021, Atelier Lek

ATELIER LEK | ONAFHANKELIJK LICHTONTWERP

visualisatie aanlichting golven bij fontein
bron Roermondsplein Lichtplan 21 juli 2021, Atelier Lek
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LINEAIRE BUNDEL
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parkeren, rijden,
lopen en fietsen

Resonerende
(licht-)golven

Goud: Natuur-inclusie
prettig licht

lichtplan Atelier Lek
bron Roermondsplein Lichtplan 21 juli 2021, Atelier Lek

lan Roermondsplein | ARNHEM

ATELIER LEK | ONAFHANKELIJK
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Hoogteligging

golven
Het meest opvallende reliëf van Blauwe Golven en omgeving is het hoogteverloop van het kunstwerk zelf. Het hele blauwe-witte tapijt golft per 10 meter
steeds 80cm omhoog en over de volgende 10 meter weer naar beneden, het
relatieve nul-niveau van het terrein.
aansluiting omgeving
Het terrein waarop het kunstwerk ligt heeft een eigen hoogteverloop, de
westzijde ligt zo’n 75cm lager (NAP +14.00m) dan de hoek aan de zijde van de
binnenstad. De Oude Kraan loopt dus heel geleidelijk af in westelijke richting.
Over de lengte van de promenade is dit nauwelijks merkbaar. Punt van aandacht
is de aansluiting op de Bergstraat. Daar ligt een groot hoogteverschil wat middels
hellingbaan ingepast moet worden. Inzet is om de promenade daarbij zo vlak
mogelijk te houden.
Het zuidelijke parkeerveld ligt min of meer vlak op een vastgelegde hoogte van
NAP +15.00m. Deze hoogte is gekoppeld aan de hoge kade en de bijbehorende
hoogte in verband met de waterveiligheid. Het bestaande maaiveld wordt op
zo’n manier aangepast dat deze hoogte gewaarborgd is en het golven volgens
het basisprincipe overeind blijft.
Richting de oprit/afrit van de Nelson Mandela-brug loopt het vlak van Blauwe
Golven op. Parkeerveld zuid tordeert dus in de westpunt zoals ook het fonteinvlak aan de zuidkant.

hoogteverloop van 80cm tussen golfdalen en golftoppen

wadi’s
Wadi’s zorgen voor terreinverschillen in de groenstrook langs de Oude Kraan.
Het exacte reliëf en de diepte van deze geulen zijn nader te bepalen. Dit is
afhankelijk van de gewenste buffercapaciteit en hoe diep de nabij gelegen kabels
& leidingen zich bevinden.

wadi laagte ingepast in lommerrijke groenstrook Oude Kraan

grashelling in plaats van terp
De grootste wijziging in de hoogteligging zit bij de terp. De terp (nu
NAP +20.85m ) wordt zo’n twee meter verlaagd en omgevormd tot een
geterrasseerde helling bestaand uit flauwere taluds met tussenplateaus. Rekening
houdend met bestaande bomen is hier een hoogteverloop van +18.80 tot
+14.20 ontworpen. Daarmee sluit de helling beneden aan op het niveau van de
wandelroute en oversteek naar de Oude Kraan.

terp omgevormd tot flank: grastalud met tussenplateaus
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Afwatering

Blauwe Golven
In verband met de benodigde stabiliteit van de golvende ondergrond en
ook het benodigde onderhoud, is op Blauwe Golven niet gekozen voor een
waterdoorlatende steen. De afwatering van kunstwerk gebeurt via straatkolken.
Het huidige netwerk van rioolbuizen ligt onregelmatig verdeeld over het terrein
van Blauwe Golven en de kolken willekeurig verspreid over het veld.
Voor een optimale afwatering en inpassing is in het ontwerp uitgegaan van een
ligging van de kolken in een golfdal en binnen een blauwe baan. Zo vallen ze
(optisch) weg in het tapijt en wordt vuiligheid, die zich altijd verzameld rond
de kolken, op de witte delen vermeden. Het inpassen van kolken in de blauwe
laagtes vraagt om een aanpassing van de ondergrondse infrastructuur.

huidige goot aan voet van talud

kolk in blauwe baan

randgoot
Aan de zuidwest kant van Blauwe Golven, onderaan de helling van de oprit
naar de fly-over, ligt een afwateringsgoot. Hier wordt water van het talud
opgevangen. De kolken zijn ook hier aangepast en naar het laagste punt
gebracht. De goot vraagt bovendien meer aandacht in het onderhoud.
toeritten
De toeritten naar Blauwe Golven wateren af naar een molgoot aan de
buitenzijde, dus niet richting het kunstwerk. Aan de kant van de Oude Kraan
liggen er langs de molgoot op regelmatige afstand overstorten naar de wadi’s in
de groenstrook. Overtollig regenwater kan hier opgevangen worden. De wadi’s
in de groenstrook zijn verlagingen in het maaiveld, ingepast op plekken waar
bestaande bomen en de ondergronds infrastructuur dit toelaten. Zo ontstaat er
extra bergingscapaciteit in het gebied.
Op het Roermondsplein liggen de banden rond de grote plantvakken deels à
niveau. Water kan zo vanaf het plein het groen in stromen.

gebakken klinker in grijsmix voor promenade, plein en hoge kade

legenda

bestaande straatkolk
nieuwe straatkolk
koppeling rioolbuizen
afwatering Blauwe Golven (top naar dal)
goot onder fly-over
molgoot (in antraciete keiklinker)
vlakke band
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Groen

lommerrijke randen Kraan en Singel
Een belangrijk verschil tussen de huidige situatie en het ontwerp zit in het
vergroenen van de randzones. Door de infrastructuur efficiënter te organiseren
komen er wegdelen vrij die kunnen worden toegevoegd aan de groengebieden.
Langs de Oude Kraan zit de grootste winst in de verwijderde rijbaan tussen inrit
Blauwe Golven en ArtEZ. Aan het Roermondsplein wordt de singel verbreed en
plantvakken vergroot. Hier ontstaat aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk groen;
een verbetering ten opzichte van de huidige braakliggende groenstrook op de
voormalige rijweg.
In verband met eerdere werkzaamheden in het plangebied dienen er 35 bomen
gecompenseerd te worden. Het plan bevat bovendien twee locaties met
ingrepen waarbij bomenkap onvermijdelijk is: bij het aanpassen van de terp, en
aan de promenade ter hoogte van de Bergstraat. De vlakken met nieuw groen
bieden ruimschoots plek aan nieuwe bomen en dragen bij aan het ontstaan van
lommerrijke randen.

boomevaluatie
Er zal een boomevaluatie worden opgesteld om te beoordelen of bepaalde
inderdaad alle aangegeven bomen kunnen worden behouden. Het gaat om
een controle van de algehele kwaliteit van de bomen op Oude Kraan en
Roermondsplein. Ook kunnen hiermee mogelijk enkele knelpunten worden
opgelost, met name op de hoek van de Bergstraat waar de ruimte voor inpassing
van het nieuwe profiel beperkt is. De gemarkeerde boom tegenover de in/uitrit
Bergstraat is naar verwachting te kappen.
Bij de Rijnkade is de het wens een bestaande Linde te behouden. Mogelijk moet
vraagt dit nog een verschuiving van de afrit naar de kade en een aanpassing van
het plan voor het Roermondsplein in deze hoek.

De groenbalans van het ontwerp voor dit gebied is als volgt:
• 76 nieuwe bomen en meerstammige heesters
• 19 gekapte bomen: 5 leilinden, 12 op terp, 2 op singel
• toename +-4000m2 groen opp., afname +-3500m2 verharding

huidige platanen
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Uitwerkingen

geel/grijs 450
RAL9016

kleuropties uit RAL-waaier

io
basalto
700

TRUCTURA

RAL9010

iallo

io argento

negri
wit 701

paars 500

bianco

RAL9003

RAL5007

l gewassen imitatie
niet 460

grigio basalto

tagenta d
nta c

zwart

paars 500
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Lavaro wit 701

referenties van diverse ‘wit’tinten gekoppeld aan texturen, bron Struyk Verwo Infra

RAL5009

RAL-waaier op locatie

wit

Breccia bianco

DRAIN

Sferio bianco perla

STANDAARD

grijs

geel gewassen imitatie
graniet 460

Lavaro wit 700

donkergrijs

geel

wit 701

geel

zwart/glisando 150

blauw 051

zwart
city grijs/zwart 010

donkergrijs 060

wit
city grijs/zwart 075
66

huidige situatie: bonte mix blauwtinten

grijs

Structura wit

bruin

wit 700

standaard wit 051

rood

wit

grijs/glisando 050
OPTIFLEX

kleurselectie wit
• opties wit: RAL9003 | RAL9016 | RAL9010
• niet elke wit is wit, o.a. afhankelijk van textuur en afwerking
• wit moet complementair zijn aan blauw

wit 051

BALENO

grijs
geel/glisando 450

grijs 050

geel
city grijs/zwart 055

Voor de nieuwe steen zijn een aantal randvoorwaarden van belang:
• kleurvast >20 jr, UV-bestendig
• slijtvast: dikte toplaag
• laag adsorptievermogen
• goed reinigbaar (afhankelijk van wijze van borstelen)
• hardheid/breekbaarheid steen

bianco perla

kleurselectie blauw
Met behulp van het RAL-kleursysteem is gezocht naar de meest passende
tint blauw voor de productie van nieuwe stenen voor Blauwe Golven. De
oorspronkelijke stenen hebben een dikke pigmentlaag, waarvan de echte kleur
na doorbreken nog goed zichtbaar is. De toplaag is met de jaren vervuild en
grauwer geworden. Het streven is om de oorspronkelijke kleur te benaderen. De
vervangende blauwe stenen die in de huidige situatie wijken hier sterk vanaf. Dit
geeft geen wenselijk beeld.
Er is gekozen voor RAL 5007 / evt. RAL 5009, dit is afhankelijk van menging met
cement.

io brunastro

de stenen

terra 600

groen 800

rood/glisando 250

city grijs/zwart 040

BRECCIA

Detaillering Blauwe Golven

A

B

huidige stenen

C

locaties detailleringen

bron MBI.nl
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de golf

details A randen

Een dwarsdoorsnede toont de principe-opbouw van een golf, van golfdal naar
golftop. Er is een standaard hoogteverloop van 80 centimeter over 10 meter,
opgebouwd uit 2 meter (dal met r=20m), dan 6 meter rechtstand, dan weer 2
meter (top met r=20m).
De parkeervakken op de golven zijn 5m lang, gelegen 2m aan weerszijden van
een golftop en 3m van een golfdal.

Blauwe Golven
V.O. plus
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tekening

principe doorsnede golven E-E'

datum

30-6-2021

tekeningnr.

210630_VB_BLAUWE GOLVEN VO_DETAILS DSN.DWG

schaal

1:150

formaat

A3

bovenaanzicht golvende rand tussen toerit en Blauwe Golven parkeerveld noord
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de randen
principe detail - rand hoog
Waar het peil van de rijweg naast Blauwe Golven lager ligt dan de golven zelf,
wordt een randoplossing toegepast die zorgt voor een strakke, golvende
overgang. Tussen het golfdal (+0.0m) en de golftop (+0.8m) liggen de
straatstenen in strekken vertand. In het golfdal 8 strekken breed, over een
lengte van 4m, vervolgens tot 18 strekken (extra strek toegevoegd per 4 stenen)
omhoog tot de golftop. Zo ontstaat een zigzaggende randgolf met zo min
mogelijk kieren. Daartoe is ook de fundering van zand-cement noodzakelijk.

principe detail - rand laag
Waar het peil van de rijweg naast Blauwe Golven hoger ligt dan de golven zelf,
wordt een randoplossing toegepast die zorgt voor een brede baan die geleidelijk
afzakt tot golf-niveau. Op deze delen liggen de straatstenen (steeds wisselend
van kleur, afhankelijk van een witte of blauwe baan) in 5 strekken parallel aan de
rijweg. Ook hier is een fundering van stevig zand-cement noodzakelijk.
In de vervolgfase wordt verder onderzocht hoe deze oplossing er uitziet bij
(ingewikkelder) bochten van de doorsnijdende infrastructuur. Kieren op het
hoogste punt moeten we voorkomen. Het aanleggen van proefstroken zou hier
zicht op kunnen geven.

5 stenen parallel aan weg
vanaf hier straatwerk in golfrichting

D: golven),
randoplossing
(rijweg peil ligt hoger dan golven), parallel leggen
detail A: randoplossing 'hoog' (rijweg peil ligt lager dan
vertand'dip'
leggen

doorsnede en bovenaanzicht rand-oplossing ‘hoog’ (peil rijweg ligt lager dan golven)

Blauwe Golven
V.O. plus

Blauwe Golven
V.O. plus

doorsnede en bovenaanzicht rand-oplossing ‘dip’ (peil rijweg ligt hoger dan golven)

BLAUWE GOLVEN

bovenaanzicht rand van strekken tussen rijweg Onderlangs en Blauwe Golven parkeerveld noord
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detail B markering
De markering van het vak (alleen over de middenlijn van een blauwe baan) start
2 meter vanaf de golftop (dus op de rechtstand). Het gaat om contrasterende
stenen ingepast over 5m lengte.
De steen dient het vak duidelijk te markeren, ook zichtbaar bij minder daglicht.
Er wordt gezocht naar een lichte steen met glimmende toeslag, bijvoorbeeld
door gepolijste (natuur)steen te mixen, glow-in-the-dark-grind of light-emitting
cement. Ook dit is een opgave voor de steen-producenten.

light emitting cement

glow in the dark grind in steen

gepolijste straatsteen

dwarsdoorsnede en bovenaanzicht golven met markering
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details C functionele omlijstingen
putten

knoopsgat

betonsloven

Het principe-detail voor het inpassen van straatkolken: standaard 40x40cm
kolk, opgesloten door een strek van 3 stenen rondom. De kolken liggen alleen in
blauwe banen.

Het principe-detail rondom de pijlers van de fly-over Nelson Mandelabrug wordt
‘knoopsgat’ genoemd. Elke pijler heeft een kopse rollaag van donkere stenen,
gevolgd door een rollaag van witte stenen, waarbij de koppen zo goed mogelijk
gelijk liggen.

Op parkeerveld zuid liggen betonsloven in het huidige maaiveld. Het is
onbekend waar deze toe dienen. Het oorspronkelijke plan bevat een detail voor
de opsluiting van deze elementen. Vanwege de nieuwe maaiveldhoogte (ivm
hoge kade vastgelegd op NAP +15.00m) verdwijnen de betonsloven onder de
nieuwe straatlaag.

bovenaanzicht detail straatkolk

bovenaanzicht detail knoopsgat

oorspronkelijke detail rond betonsloven

Blauwe Golven
V.O. plus

tekening

knoopsgat

datum

1-7-2021

tekeningnr.

210630_VB_BLAUWE GOLVEN VO_DETAILS DSN.DWG
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rand fontein
Het deel van Blauwe Golven waar de fontein zich bevindt, golft mee met het
blauw-witte tapijt van het kunstwerk, omsloten door de rijweg Onderlangs en de
oprit/afrit Mandelabrug.
Het vlak met de fontein zelf heeft een specifieke detaillering in de bestrating.
Buitenom de ring van afwateringsroosters ligt een blauwverharde cirkel van 40
strekken breed (4,15m). De cirkel ligt bol (als een donut), het hoogteverschil
tussen buitenrand/binnenrand en de hartlijn van de cirkel is 25 cm (peil aan de
rand NAP +14.40m, peil op de hartlijn NAP +14.65). Zie foto detail.

blauwe ‘donut’cirkel rond de fontein

Rondom deze blauwe ‘donut’ golft het maaiveld verder. De aansluiting is vertand,
zoals de zigzaggende randzone bij lagergelegen rijbanen. Bijzondere aandacht
dient uit te gaan naar deze overgangen, het aanleggen van bestrating als een
ritssluiting is vakwerk.

vertanding tussen blauwe ‘donut’cirkel en witte golfbaan

overgang tussen blauwe ‘donut’cirkel en witte golfbaan
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Verharding Promenade
gebakken mix
Om een eigen karakter te geven aan de Creatieve Corridor is er gekozen
voor een eigen verhardingsmix op de Promenade. In aansluiting met andere
‘aanloopstraten’ naar het centrum is in overleg met de gemeente Arnhem
gekozen voor een donkere kleur. De keuze van een straatbaksteen komt voort uit
het streven naar het gebruik van duurzame materialen.
Op basis van een korte kleurenstudie naar de juiste mix is gekozen voor: Lugano
75% + Agata 15% + Grigio 10% De stenen zijn waalformaat zonder vellingkant
zodat een zo vlak mogelijk beeld bereikt wordt. De bestrating wordt gelegd in
elleboog verband

elleboogverband mix verhouding 80% - 10% - 10%

elleboogverband mix verhouding 75% - 15% - 10%

kleurmix Promenade en Plein: Lugano - Agata - Grigio
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elleboogverband mix verhouding 60% - 30% - 10%
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visualisatie Oude Kraan mix in verhouding 75% - 15% - 10%
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Bouwkundige elementen
muurtjes
Bouwkundig gezien is de grootste ingreep ten opzichte van de huidige situatie
het slopen van alle gasbetonnen muren, behorende bij het oorspronkelijke
ontwerp rond Blauwe Golven. Deze elementen staan de ontwikkeling van de
nieuwe groene randzones in de weg, zowel fysiek in het profiel als in vormentaal.

Nieuw in het plan zijn enkele verhoogde zitranden, de keerwanden aan de
voet van de fly-over Mandelabrug, een compacte kadetrap en als bijzonder
element een uitzichtspunt folly. Deze wordt in een vervolgstadium, mogelijk in
samenwerking met kunstenaars, doorontwikkeld.
De muren bij de inrit/uitrit Bergstraat blijven staan maar verdienen een
behandeling, passend bij de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.
muren op de hoek Bergstraat-Oude Kraan

referentie voor folly: the elastic perspective, NEXT architecten

Bouwkundige elementen: te verwijderen muren/ constructies
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referentie zitrand, Jubilee Gardens, West 8

bouwkundige elementen van Blauwe Golven en omgeving
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Meubilair

objecten
Op de promenade, de loper van de creatieve corridor, wordt meubilair geplaatst
in één lijn en geclusterd, als intermediair tussen de fietsstraat/rijweg en de wandelstrook. Op deze manier ontstaat een opgeruimde, heldere structuur op de
promenade en is het makkelijker om langs de gevels te lopen. Er ontstaat ruimte
voor interactie tussen binnen en buiten, kijken en verblijven.
Het geselecteerde meubilair is clean van vormgeving. De voorkeur gaat uit naar
enkele design klassiekers, omdat dit goed past bij de ambitie en sfeer van dit
gebied.
Ook op het Roermondsplein wordt hetzelfde meubilair geplaatst, met
uitzondering van de banken; hier zijn zitranden (om delen van de plantvakken)
aanwezig. Er is bij plaatsing rekening gehouden met logische looproutes.
Aan de voet van de Flank staan enkele banken, voor een mooi uitzicht richting de
Rijn. Afvallenbakken zijn hier nodig voor de graffitti-activiteiten.

referentie van kloeke banken geplaatst in 1 lijn

Lounge Element 4-2 van Grijsen

De familie van meubilair bestaat uit:
• zitelement/bank Lounge-element 2 van Grijsen.
• prullenbak Capitole Classic van Bammens
• fietsennietje ‘dubbel, antraciet’ van Grijsen
• lichtmast mogelijk Friso Kramer LED
trafohuis
Aandachtspunt in het plangebied vormt het bestaande trafohuis op de Oude
Kraan, eerst knalblauw nu mosgroen geschilderd. Hoewel het geen meubilair
betreft is dit wel een duidelijk aanwezig object wat straks midden in de
groenstrook komt te staan. Voorstel is om dit trafohuis te laten beschilderen
door een kunstenaar, om het meer uitgesproken te maken, passend bij uitstraling
van de creatieve corridor. Bovendien wordt onderkladderen ontmoedigd door
een goede schildering.

referentie streetart ter verfraaiing trafohuis (Beeklaan Den haag)

bestaande Trafohuis Oude Kraan
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fietsnietje ‘dubbel’ van Grijsen, hier in RVS, voor project in antraciet

lichtmast Friso Kramer met LoRa Smart Lighting

afvalbak Capitole Classic van Bammens

fietsnietjes
banken
afvalbakken
lichtmasten

meubilair van Blauwe Golven en omgeving
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Groenstrook Oude Kraan
Alnus glutinosa ‘Imperialis’
Betula Nigra meerstammig
Corylus avellana
Crataegus x persimilis ‘Splendens’
Malus ‘David’
Salix caprea
Roermondsplein
Acer griseum
Betula Nigra
Gymnocladus dioica
Tilia cordata

Ulmus minor

Tilia cordata

Acer griseum

Betula Nigra

Gymnocladus dioica

Tilia cordata

Corylus avellana

Crataegus x persimilis ‘Splendens’

Malus ‘David’

Salix caprea

Oude Kraan

Flank
Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’
Ulmus minor of Ulmus x hollandica ‘Commelin’
Tilia cordata

Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’

Roermondsplein

Passend bij het huidige bomenbestand wordt er een selectie aan nieuwe bomen
in drie deelgebieden bijgeplant. Er is rekening gehouden met grootte, seizoenen
en het vergroten van de biodiversiteit.
De groenvakken bestaan in hoofdzaak uit gazon. Op de Oude Kraan wordt het
groen verrijkt met bloem- en kruidenrijk grasland, met name rondom de laagten.
Ook het park rondom de flank wordt ingezaaid met een kruidenrijk mengsel, de
flank zelf zal gemaaid gazon zijn.

Flank

Beplantingsplan

Alnus glutinosa ‘Imperialis’
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Betula Nigra meerstammig
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beplanting van Blauwe Golven en omgeving
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Verharding

Materialencatalogus

parallel rijweg in antraciet klinker

Promenade in klinkers in grijs mix

Roermondsplein en hoge kade in binnenstad rood

schuine band tussen rijbaan en loopstrook

lage band om plantvak

verhoogde band /zitrand om plantvak

bank Lounge Element 2 van Grijsen

bestaande bomen Oude Kraan

nieuwe bomen enkelstammig

nieuwe bomen meerstammig

meerstammige heesters

Beplantingen

Elementen en
meubilair

witte / blauwe betonklinkers kunstwerk Blauwe Golven
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snelfietspad donkerrood asfalt

wandelpad Flank gebonden halfverharding

grasbetontegels

betontegels stapstenen doorsteekjes

fietsnietje ‘dubbel’ van Grijsen, hier in RVS, voor project in antraciet

lichtmast Friso Kramer met LoRa Smart Lighting

afvalbak Capitole Classic van Bammens

beschilderd trafohuis

wadi met beplanting

bloem- en kruidenrijk grasland

gras flank
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